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8/6/2020  

 يتبيرز 

 ( في بلدة بيرزيتHot Blendسفلت )مصنع أ والبيئي إلنشاءملحق توضيحي لدراسة األثر الصحي 

 جامعة بيرزيت

 محين  والبيئيية ققاميةاآلثيار الحيةية بتقييي  قدمت اللجنة الفنية التي شكلها رئيي  اامةية بيرزييت سراعية ةلقيية قاميت مي    لهيا 

فانه وبةد صدور سراعة الجامةة،  .26/5/2020 وذلك بتاريخ( في بلدة بيرزيت Hot Blend Asphalt Plant) لط عا   عفلت أ

أن القحن  لي  هدفيه ننتياا البيتيومي  بعيكون محنةاً للتجقي  بدالً م  التحني . والققترح بأن القحن   نقل الى اللجنة تحريح مفاسه

فيان . وبالتيالي،  لطها وتجهيزها في محين  بيرزييت فقيطيت  م  نعرائيل وتيراسها يت  اع)مكون رئي  قنتاا ماسة األعفلت(، وننقا 

  .يةني بإن القحن  آمناً ولي  ملوثا للبيئةوفق التحريح، التوصيف،  هذا

 ما يلي: وضحن نناإليه فةو

التيي اامةية بيرزييت سراعية نؤكيد ان  .تحينيةهالولي  خام تجقي  مواس الل فقط هو بيرزيتالققترح في قحن  ال فق القحدر،و .1

، (Hot blend asphalt plant ليط عيا   )قحين  اعيفلت لالقةتقلية  ةيئييالبر اثيلآل و الحيةية قخاطرللتةليل  تشقل متقد

ومي  تيالشيروط األعاعيية ققامية محين  بيبيأن ة البيتومي . تدرك اللجنية ساتحني  ملقنشأة ي  لول ،EIAكقا ااء في سراعة ال 

تحيني  نمكانيية و أطبيةيي الخيام ال البيتيومي  محيدرأهقهيا  ليو فلييطي  مي  ، فنية، ماليية، بيئيية وعياعيية ألعباب متوفرةغير 

ثر األتقيي  أص  في سراعة ل  يذكر  البيتومي  انتانمحن  نضافة الى ان  م  البترول الخام في مةطة تكرير للبترول.البيتومي  

ً تقييق اللجنة قدمت وبالتالي فإن القيتثقر.اهة م   ةالبيئي الققدم القختلفية مثيل قراحيل الة ةي  قياالنا ةالبيئييالحيةية و لآلثار  ا

 .قكونة لإلعفلتلقواس اللمةالجة و لط كقراحل  الةرق،والتيخي  و  الغربلةووالتدوير والتجفيف  الخلطوخزي  تال

ال تتعهد  فهي موقهع أقامته  ال يزال من غير اآلمن االسفلت، إلنتاج وبصرف النظر عما يشمل المصنع من مراحل تصنيع  لذا،

 !ومصانع مجاورة متر هوائي من المناطق السكنية 150

 األعيفلتنتياا ق( ويبتيومي  ، رميلاليا   للقواس الخام )ححيى وةقلية الخلطالفرق بي  تحني  البيتومي  نفيه ما يلي، نوضح  .2

 :لتةبيد األرصفة الجاهز

  تحني  البيتومي (Bitumen Production Facility،BPF :)  [ نميا مي  محيدر يعقنتاألعفلت االالبيتومي  ] ننتاا يت

البيتيومي  يجي   ننتياا ومي  أايل .لتكريير البتيرولطبيةي "البيتومي  الخام" أو منقى صناةيًا مي  الينفط الخيام فيي محيفاة 

البيتيومي   قنتيااكقحيدر  ،لكقييا  كافيية مي  الينفط الخيام وشية  آمي و توفر م كقحدر طبيةي أتوفر ماسة البيتومي  الخا

ن سراعيتنا لي  تتطيرق لهيذا النيو  مي  أنؤكيد ميرة ا ير  بي .كقثيال ،فراغييةطرييق ةقليية تقطيير  وذليك ةي "اصطناةي" 

 .ةوالبيئية الحةيرها لقخاطقنشآ  أو تقيي  ال

 (   ةقلييية الخلييط الييياHot Blend Asphalt Plant،HBAP  كقييا الةاليية :) لققتييرح(  محيينHot blend فييي )

فيي موقي   خضي  ةقليية تييخي لي البتيرول،ة لتكريير افمحيحينةا فيي في هذا النو  ييت  شيراء البيتيومي  بيارسًا م: بيرزيت

حجاميه، أتيخي  القواس الخام )الةحيى بانواةيه و هذه الةقلية تتطل  . باعتخدام وقوس مناع  )بترولي او غازي( القحن 

سراية مئويية لليتخلن مي  الرطوبية. و هيذه الةقليية  180-170تومي ( الى سراة حيرارة قاسة البترولية القةروفة بالبيو ال

عيياةة. هييذه  18بالتةديييد ينييته ةنهييا الةديييد ميي  الكيقاويييا  اليييامة القتطييايرة التييي تبقييى ةالقيية فييي الجييو لقييدة تزيييد ةيي  

يقكي  صيبةت ةالقية فيي الجيو وأ ،)الةيرق(ة بفةيل التييخي  سقيقي يييقا ليى انمواس صيلبة تفتيت  باألصلاالنبةاثا  هي 

يحل الى ميد   لنااقة ة  القحن  الققترحا انتشار ملوثا  الهواء .في موق  القحن اعتنشاقها م  قبل اليكان القةيطي  

 US EP) القلوثييا  الهوائييية القتةييدسةنقذايية لتبةثيير وانتشييار حاليية أفضييل فييي  ،كيي  2.063 نلييىل حييميييافة هوائييية ت

SCREEN3-v4). 

 ةقلييية ننتيياا األعيييفلت
1
( واضيييةة وموثقيية اييييدًا فييي األسبييييا  HBAPالتييي يتبةهيييا محيين  األعيييفلت الخلييط اليييا   ) 

الققتيرح وليي  لقنشيأة  HBAPسراعية تقييي  التيأثير البيئيي لي قحن  دانية. قيقت سراعة اامةية بيرزييت والققارعا  القي

                                                           
ويتكونًمنًخليطًحصى،ًرمل،ًويبتومينً)اسفلتHBAPًًلسوءًالفهم:ًالبيتومينًهوًذاتهًاالسمنتًاالسفلتي،ًومصطلحًاالسفلتًهوًمنتجًمصنعًالًًنبا ًتج

 (reclaimed asphalt pavementموادًمضافةًكصهرًاإلطاراتًوتدويرًزفتهًاألرصفةًالمستصلحةً)ًسمنت(ًمعا
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ة اامةية بيرزييت م  ألقرب منطقة عكنية ةي  موقي  القحين ، اعيتخدمت سراعيالبةد اآل(. ولتةديد BPFننتاا البيتومي  )

كدليل لقياس تشتت القلوثا  القةقولية  ،[SCREEN3 v4ة  والوكالة األمريكية لةقاية البيئة ]ر برنامه مةوع  صاس

الهيدروكربون الةطرية، األبخرة، الةضوية القتطايرة، الكربون الكلي الةضوي، ومركبا   ةاواً )الجييقا  الدقيقة، القاس

(. تةكي  القرااي  BPF( وليي  لقنشيأة ننتياا البيتيومي  )HBAPنلخ ...[ القنبةثية مي  محين  األعيفلت الخليط الييا   )

فيي بلديية  HBAPالقذكورة في سراعية اامةية بيرزييت، محياسر األحقيال اليينوية القطبقية النبةاثيا  تليوم الهيواء مي  

ر  اللجنة في البيانا  القتاحة م  القواصفا  الفنيية القوايوسة فيي ملةيق تقريير سراعية تقييي  بيرزيت. ولهذا الغرض نظ

 لبيئي الققدم م  قبل القيتثقر.ااألثر 

 الخالصة:

وتتطلب مراحل تصنيع متعددة )تجفيف، هي عملية غير آمنة  ،عملية الخلط الساخن للمواد الخام النتاج االسفلت الجاهز لالستخدام

فهي مكها   (HBAPإقامهة وتشهليل مصهنع األسهفلت الخلهط السهاخن ) األمها مهن  ليس .لية  ادرجات حرارة عوحرق( على  تسخين

 قريب من السكا . 

 

 :للدراسةًالمعدةًبيرزيتًجامعةًلجنة

 والمائيةالبيئيةًًالدراساتًمعهدًالساعد،ًراشد.ًد.أًًًًًًًً  والمجتمعيةًالعامةًالصحةًمعهدًنمر،ًميساء.ًد

 


